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P
ierderea de 9,3 milio-
ane de euro pe care
SIF Banat Criºana a
ascuns-o faþã de inve-
stitori în Situaþia Va-
lorii Activului Net pe
iulie raportatã la Bur-
sa de Valori Bucu-
reºti (BVB) se ridica

la nivelul sumei plãtite anul trecut pe
obligaþiunile Blue Air Aviation S.A.
(9 milioane de euro, data achiziþiei: 16
decembrie 2019; data scadenþei: 15 iu-
nie 2020; dobândã anualizatã: cir-
ca13%).

Conform altui Comunicat (semnat
de Bogdan Drãgoi) cãtre BV (16 iu-
nie), “Achiziþia obligaþiunilor
emise de Blue Air Aviation
S.A. respectã limitele pruden-
þiale reglementate ºi se înscrie
în politica investiþionalã a SIF
Banat-Criºana de susþinere a
companiilor româneºti.”

Bogdan Dragoi afirmã falsul.
Achiziþia obligaþiunilor emise de

Blue Air Aviation S.A. nu respectã le-
gislaþia care guverneazã SIF Banat
Criºana.

În primul rând cã investiþia în orice -
fie ele obligaþiuni, fie ele acþiuni - este
obligatoriu sã fie fãcutã într-o entitate
care sã funcþioneze în cadrul legal, dar

Blue Air Aviation funcþioneazã la gra-
niþa cadrului legal ºi este în pericol de
dizolvare în orice moment, de trei ani
încoace.

Era în pericol de dizolvare ºi la mo-
mentul achiziþiei obligaþiunilor de cã-
tre SIF Banat Criºana.

Blue Air, la care SIF
Banat Criºana a cumpãrat
obligaþiuni, ar putea fi
oricând dizolvatã la
cererea unui acþionar

Dupã cum poate fi observat în ana-
liza alãturatã, activul net al societãþii

Blue Air Aviation SA, “deter-
minat ca diferenþã între tota-
lul activelor ºi totalul datorii-
lor acesteia, s-a diminuat la
mai puþin de jumãtate din va-
loarea capitalului social sub-
scris” .

Citatul este din Legea
31/1990 ºi conþine o ironie involunta-
rã, pentru cã, în 2016, de exemplu, ac-
tivul net al Blue Air Aviation SA a
ajuns nu doar mai mic decât jumãtatea
capitalului social, ci a ajuns la minus
113,5 milioane, faþã de o mie de lei ca-
pital social; în 2017 la minus 263,4 mi-
lioane, faþã de o mie capital social; în

2018 la minus 446,2 milioane, faþã de
90 de mii capital social; iar în 2019 la
minus 373,1milioane, faþã de un
milion capital social(!)

Nu este clar cât va mai funcþiona
Blue Air, pentru cã, încã din 2017,
conform Legii 31/1990, Articolul
153 24 (Vezi NOTA 1 - fragmentul
de Lege citat în subsolul articolului),
acþionarii ar fi trebuit sã dizolve so-
cietatea sau sã procedeze la reduce-

rea capitalului social cu un cuantum
cel puþin egal cu cel al pierderilor
care nu au putut fi acoperite din re-
zerve; desigur, acþionarii ar fi putut
recapitaliza societatea în proporþia
cerutã de lege.

Dar acþionarii Blue Air nu au purces
la nimic din toate astea.

Nici în 2016, nici în 2017, nici în
2018, nici în 2019.

Conform legii, la solicitarea oricã-

rui acþionar interesat, Blue Air poate fi
dizolvatã.

Decizia investiþiei în obligaþiuni ale
unui astfel de emitent este inexplicabil
de proastã, prezentând risc de neplatã
apropiat de 100%, dar ºi dispariþia ca
entitate comercialã.

Totuºi, administratorul SIF Banat
Criºana a fãcut investiþia.

(continuare în pagina 8)

Între
Scilla ºi
Caribda

M
ai clar de atît, nici cã se poa-
te! Ciolacu zice cã voturi
pentru moþiunea care trimite
Guvernul Orban în vacanþã,

fãrã bilet retur, are cîte sã mai dea ºi la
alþii. Trece, fãrã doar ºi poate. Pe de
altã parte, Iohannis a spus-o încruntat
ºi hotãrît, rar, aproape silabisit, ca sã
înþeleagã oricine: Dupã moþiune, cu
certitudine, nu va fi un guvern PSD!!!
În sfîrºit, de pe Lunã se vede ºi cu
ochiul liber, condiþii pentru un guvern
tip ”Mare coaliþie” nu existã, la noi,

nici cîtã apã în deºer-
tul Kalahari. Werner
nici nu vrea sã audã.
Ciolacu ºi-ar pune
pielea pe bãþ dacã ar
începe acum sã predi-
ce în faþa Congresului
P S D c o a l i þ i a c u
duºmanul proaspãt lã-

sat fãrã bilet de acces la Palatul Victo-
ria. Cît despre PNL, cotitura bruscã la
stînga, pentru îmbrãþiºarea ”patrioti-
cã” cu PSD-ul, i-ar putea fi fatalã la
urne, electoratul de nucleu dur al PNL
e prea puþin dispus sã înghitã o broa-
scã rîioasã atît de ”roºie”. Nu mai pui
la socotealã cã, pe plan intern, PNL ar
trebui sã treacã prin cutremurul înlo-
cuirii actualei conduceri a partidului
cu alta, care sã se poatã pupa cît de cît
credibil cu PSD-ul... Piaþa Indepen-
denþei!

Ce mai rãmîne, atunci? Mai cã-mi
vine a zice odatã cu Farfuridi... din
aceastã dilemã nu puteþi ieºi! Ar fi
însã un pic pripit. Soluþii încã mai
existã.

Una din formule ar fi ca Iohannis sã
încerce forþarea unui guvern PNLII, cu
un alt premier. Dacã, dupã votul mo-
þiunii de cenzurã, UDMR-ul nu se pre-
dã în braþele PSD ºi, deocamdatã, nu
are nici un interes sã o facã, atunci, cu
puþin efort pe dupã uºile secrete ale po-
liticii noastre, voturile care l-au insta-
lat pe Orban Prim ministru ar putea sã
înscãuneze ºi varianta II a ”guvernului
meu”.

Cu forcepsul, cu ajutorul moaºelor
profesioniste ale politicii noastre cara-
gialeºti, am putea sã vedem la Palatul
Victoria încã un guvern realizat în ju-
rul trunchiului PNL. Desigur, asta ar
însemna o înfrîngere usturãtoare pen-
tru PSD ºi actuala sa formulã de con-
ducere, dar, din perspectiva lor, are în
schimb avantajul cã lasã PNL-ul în
braþe cu dezastrul pandemiei ºi inevi-
tabilele costuri sociale care vor trebui
decontate la urne, odatã ºi odatã. Dacã
nu acum în septembrie, la locale, atun-
ci la parlamentare.

(continuare în pagina 3)

În Germania nu va fi
un val al falimentelor
din industria auto, va fi
un tsunami

Î
n Germania nu va fi un val al fali-
mentelor din industria auto, va fi
un tsunami. Afirmaþia aparþine
unui administrator judiciar din

Stuttgart, care a soluþionat pe-
ste 400 de cazuri de insolvenþã
în cariera sa.

Într-un dialog recent cu un
jurnalist de la Handelsblatt,
avocatul Joachim Exner a eva-
luat situaþia firmei de care se
ocupã în prezent, Eisenmann
Group, unul dintre cei mai im-
portanþi furnizori de sisteme pentru
vopsitorie auto.

Compania se aflã în insolvenþã
de circa un an, iar acordul de vânza-
re cãtre o firmã din China, pentru
700 de milioane de euro, a eºuat în

februarie 2020 din cauza pande-
miei.

Dupã trei luni, creditorii ºi-au dat
acordul pentru vânzarea pe segmente a

companiei. Dupã cum scrie co-
tidianul financiar german, ad-
ministratorul a vândut patru di-
vizii ale Eisenmann Group
pânã în prezent. A mai rãmas
activitatea de bazã a companiei,
sistemele de vopsitorie auto, pe
care nu o vrea nimeni.

În urma vânzãrii pe “com-
ponente” a firmei, care nu demult
avea o cotã de 10% din piaþa globalã,
650 de angajaþi ºi-au pierdut locul de
muncã.

(continuare în pagina 12)

Primãria Capitalei, sub
asaltul candidaþilor
l Jumãtate dintre candidaþi au fost în centrul mai multor
scandaluri, unele aflate sub incidenþa legii penale

D
epunerea candidaturilor pen-
tru alegerile locale din 27 sep-
tembrie s-a încheiat, ieri, 18
august. Din acest moment,

candidaturile pot fi contestate, iar
pânã în 24 august, când acestea vor
rãmâne definitive, birourile electorale
de circumscripþie sau, dupã caz, in-
stanþa trebuie sã se pronunþe cu privire
la respectivele contestaþii.

Una dintre cele mai importante bã-
tãlii electorale va fi aceea pentru func-
þia de primar general al Capitalei, pen-
tru care s-au înscris în competiþie opt
candidaþi: Gabriela Firea, Nicuºor
Dan, Cãlin Popescu Tãriceanu, Ioan
Sîrbu, Ilan Laufer, Traian Bãsescu,
Viorel Cataramã, Alex Coitã.

Gabriela Firea doreºte un nou man-
dat în fruntea Primãriei Municipiului

Bucureºti, fiind susþinutã în cursa
electoralã de Partidul Social Democrat
(PSD) ºi de Partidul Puterii Umaniste
(PPU) – formaþiune politicã înfiinþatã
de fostul ei ºef, Dan Voiculescu.

GHEORGHE IORGOVEANU

(continuare în pagina 11)

PENTRU ÎNCÃLCAREA NORMELOR ÎMPOTRIVA
SPÃLÃRII BANILOR

Fenergo: Bãncile din
lume, amendate cu
5,6 miliarde dolari

B
ãncile globale au fost amendate
cu 5,6 miliarde de dolari în pri-
mele ºapte luni ale anului cu-
rent, pentru nerespectarea nor-

melor anti-spãlare de bani ºi a regle-
mentãrilor aferente, conform calcule-
lor Fenergo, societate irlandezã care
furnizeazã servicii digitale cãtre insti-
tuþiile financiare din întreaga lume.

Datele Fenergo, preluate de postul
public de radio ºi televiziune din Irlan-
da (RTE), aratã cã instituþiile financiare
din SUA, Suedia, Germania ºi Israel au
fost afectate de cele mai mari amenzi.

Spre exemplu, banca americanã de
investiþii Goldman Sachs Group Inc. a
ajuns la un acord cu autoritãþile de re-
glementare din Malaysia, care include
amenzi de 2,5 miliarde de dolari ºi

rambursarea de active garantate de 1,4
miliarde de dolari.

Banca a fost amendatã pentru rolul
sãu în furtul a miliarde de dolari de la
un fond suveran de investiþii din Ma-
laysia, cunoscut ºi sub denumirea de
scandalul 1Malaysia Development
Berhad (scandalul 1MDB).

ALINA VASIESCU
(continuare în pagina 12)
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Blue Air Aviation SA - Evoluþia rezultatelor
financiare în 2019

Î
n anul 2019, cifra de afaceri la Blue
Air a scãzut cu 5% comparativ cu
decembrie 2018. Cu toate

acestea, profitul înainte de
impozitare este pe plus
(72.203.229 lei) ºi înregistre-
azã o creºtere de 150%, dupã
3 ani de scãderi consecutive.
Saltul înregistrat pe profit
este neobiºnuit de mare, în
condiþiile în care cheltuielile
au înregistrat o scãdere de 8,39%, iar
veniturile totale au crescut nesemnifi-
cativ (+0,37%). La venituri apare un

plus de 166.533.959 lei, care nu
sunt din activitatea de bazã. Datele

financiare preliminare nu ne
permit sã vedem structura ve-
niturilor totale, respectiv veni-
turile din dobânzi, diferenþe
pozitive de schimb valutar, ve-
niturile din imobilizãri ºi veni-
turile din subvenþii.

Cât priveºte veniturile din di-
vidende în structura veniturilor

totale, nu este cazul.
Rata profitului net marginal este

de 3,3%, datoritã acelui salt al profi-

tului brut, iar randamentul activelor
este de 20,15% sau 0,2015.

Gradul de îndatorare a crescut cu
3% comparativ cu decembrie 2018,
iar solvabilitatea globalã a scãzut cu
4%, fiind la nivelul de 0,55
(benchmark > 2).

Din pãcate, lipsa de transparenþã a
firmei nu ne permite sã vedem din
bilanþuri date cu privire la structura
datoriilor (curente ºi pe termen
lung), pentru a calcula Altman scor
Z, testul acid ºi capitalul de lucru.

(continuare în pagina 8)
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